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Dragă cititorule, 
 
Activele nete ale fondurilor deschise de investiţii româneşti au crescut în primul semestru al anului 2014 cu 
17% (în lei), atingând volumul de 16.9 miliarde lei. De asemenea, numărul de investitori a crescut în primul 
semestru al anului 2014 cu  8% (292,070), peste 20,000 de români alegând fondurile de investiţii. Ne 
asteptam ca la finele anului, in premiera, numarul investitorilor sa depaseasca pragul de 300.000.  
 
Pentru prima data la est de Cortina de Fier, Bucureştiul a găzduit in 12-14 iunie, cel mai important eveniment 
la nivel european dedicat industriei fondurilor de investiţii. Este vorba de întâlnirea anuală a Asociaţiei 
Europene a Administratorilor de Fonduri (EFAMA, www.wfama.org) din care face parte, incepand cu anul 
2007 şi Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF, www.aaf.ro). EFAMA oferă asociaţiilor 
naţionale membre posibilitatea de colaborare şi de reprezentare a industriei, în scopul dezvoltării acesteia.  
 
Desi traversam cu totii o perioada marcata de masive modificari legislative, pe fundalul unor evolutii 
ingrijoratoare de ordin geopolitic, credem cu tarie in dezvoltarea continua a pietei fondurilor, cu o tot mai 
importanta contributie a acesteia la finantarea economiei reale. Este vital să continuăm să explicăm valoarea 
industriei noastre, in contextul dezvoltarii economiei si al consolidarii mecanismelor democratice şi să 
potentam principiul de bază al EFAMA si al nostru: protejarea intereselor investitorilor. 
 
Pentru a veni mereu în întâmpinarea investitorilor noştri cu soluţii noi de investiţii, am lansat la începutul 
anului acesta o noua gamă de produse din familia YOU INVEST. Strategia celor şase fonduri YOU INVEST 
este obţinerea unui randament stabil în condiţii de volatilitate scăzută. Până la finalul acestui an, ne 
propunem să atragem active de 20-25 milioane de euro pentru cele 6 fonduri, de la cel putin 1.000 de 
investitori. 
 
În primul semestru al anului 2014, am avut o structură a vânzărilor mai echilibrată între fondurile denominate 
în ron şi cele în euro, vânzările în fondurile denominate în euro reprezentând peste 35% în primul semestru 
din anul 2014. Trendul este mai accentuat spre final de semestru, unde luna iunie este PRIMA în istoria de 
aproape 6 ani a SAI ERSTE in care fondurile cu alocare în acţiuni listate (cele 6 YOU INVEST, Erste 
Balanced şi Erste Equity Romania) au ajuns să reprezinte o cotă semnificativă în vânzări, circa 20%. 
 
Vom pune accent în continuare pe promovarea ideii de diversificare a portofoliului clienţilor noştri cu 
expunerea pe acţiuni. De exemplu, fondul nostru de acţiuni Erste Equity România, cu active de 4 milioane 
euro la mijlocul anului, este un jucător mic chiar şi pentru bursa românească, dar într-un orizont de timp de 
trei ani ne propunem să ajungem la active de 100 milioane euro, masa critica necesara pentru a juca un rol 
important in dezvoltarea pietei bursiere si a finantarii companiilor romanesti prin emisiune de actiuni. 
 
Educaţia financiară este preocuparea noastra permanentă şi am continuat sa editam titluri noi in colecţia de 
cărţi în parteneriat cu editura Publica, cele trei apariţii fiind astfel alese, incat sa vina in sprijinul diversificarii 
portofoliului nostru atât ca tipuri de fonduri cât şi ca tipuri de plasamente financiare.  
 
 
Cu stimă, 
Dragoş Valentin Neacşu 
Preşedinte/Director General 

  



 

 
Raport semestrial 2014 YOU INVEST Active EUR 3 

1. Generalităţi 
 
Prezentul raport descrie situaţia fondului deschis de investiţii YOU INVEST Active EUR la data de 30 iunie 
2014 şi evoluţia acestuia în cursul primului semestru al anului 2014.  
 
Fondul deschis de investiţii YOU INVEST Active EUR (fost FDI ERSTE Absolute Return 25 EUR), 
administrat de SAI ERSTE Asset Management SA a fost autorizat de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, denumită în continuare Autoritatea prin Decizia nr.  369/25.04.2013 şi este înregistrat cu nr. 
CSC06FDIR/400083 din Registrul Public al Autorităţii. 
 
Fondul s-a constituit prin contract de societate civilă autorizat la data de 25.04.2013. Durata Fondului este 
nedeterminată. 
 
În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor 
Europene – The European Fund Classification EFC Categories, Aprilie 2012), unde şi Asociaţia 
Administratorilor de Fonduri din România este membră, ţinând seama de politica de investiţii, Fondul este un 
fond de absolute return multi-strategy. 
 
Având în vedere obiectivele şi politica de investiţii a Fondului, acesta se adresează persoanelor fizice, 
juridice sau entităţi fără personalitate juridică care sunt dispuse să îşi asume un grad de risc mediu.  
 
Societatea de administrare a investiţiilor a Fondului este S.A.I. ERSTE Asset Management S.A., denumita în 
continuare SAI ERSTE, societate administrata în sistem dualist, constituita în conformitate cu dispoziţiile 
Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi conform reglementarilor specifice aplicabile pieţei de capital, cu o durata de funcţionare nedeterminata, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/17060/2008, Cod Unic de Înregistrare RO24566377, 
având sediul în Bucureşti, str. Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 999; fax: 0372 870 995; e-mail: 
office@erste-am.ro; adresa de web: www.erste-am.ro.  
 
În baza contractului de depozitare încheiat de SAI ERSTE, depozitarul Fondului este Banca Comercială 
Română S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Bld Regina Elisabeta nr.5, 
sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod unic de înregistrare 
R361757, telefon 0373.511.715; fax 021.302.19.86, adresa de web: http://www.bcr.ro. Banca Comercială 
Română S.A., denumită în continuare “Depozitarul”, este o instituţie de credit autorizată de Banca Naţională 
a României, înscrisă în Registrul Instituţiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999. 
 
Depozitarul a fost autorizat de Autoritate prin Avizul nr. 27/04.05.2006 şi înregistrat cu numărul PJR10 / 
DEPR / 400010 în Registrul Public al Autorităţii. 
 
 
Ca urmare a rezultatelor obţinute în anul 2013, SAI Erste a fost premiată la Gala Fondurilor Mutuale, 
organizat ă de Finmedia . Premiile oferite au fost: 
 

• Premiul la Categoria Fonduri Monetare  a fost oferit fondului  Erste Money Market RON , care 
administrează la momentul de faţă 102 milioane de lei şi a înregistrat un randament pe ultimul an de 
4.18%. 

• Premiul la Categoria Fonduri de Obliga ţiuni   a fost oferit fondului  Erste Bond Flexible  RON, care 
administrează  peste 6.3 miliarde de lei şi a înregistrat un randament pe ultimul an de 6.12%. 

• Premiul la Categoria Fonduri de Ac ţiuni  a fost oferit fondului Erste Equity Romania . Fondul 
administrează  18 milioane  de lei şi a înregistrat un randament pe ultimul an de 24,27%. 

 
 
Rezultatele ob ţinute de SAI ERSTE în primul semestru al anului  20 14 
La sfârşitul lunii iunie 2014, SAI ERSTE avea în administrare peste 6.97 miliarde de lei, în creştere cu peste 
1 miliard de lei faţă de finalul anului 2013. Cota de piaţă deţinută pe piaţa fondurilor deschise de investiţii a 
înregistrat de asemenea o creştere faţă de finalul anului trecut, de la 41.09% la 41.33% la finalul lunii iunie 
2014 (conform datelor furnizate lunar de Asociaţia Administratorilor de Fonduri, www.aaf.ro, membră cu 
drepturi depline a European Fund and Asset Management Association, www.efama.org). Incluzând activele 
conturilor individuale de investiţii administrate, SAI ERSTE a atins la finalul lunii iunie 2014 active în 
administrare de peste 7 miliarde de lei. Cota de piaţă deţinută pe toată piaţa fondurilor de investiţii (fonduri 
deschise şi fonduri închise) a înregistrat de asemenea o creştere faţă de finalul anului trecut, de la 27.45% la 
28.70% la finalul lunii iunie 2014. 
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Peste 128 000 de investitori, de la familii sau studenţi, la cupluri de tineri sau antreprenori, au investit în 
fondurile administrate de SAI Erste. 
 
Printre momentele importante ce au contribuit în primul semestru al anului 2014 la evolu ţia remarcabil ă a 
SAI ERSTE s-au numărat: 

• Februarie 2014 - Fondul de obligaţiuni în lei ERSTE Bond Flexible RON a depăşit volumul de 6 
miliarde de lei în administrare 

• Aprilie 2014 - SAI ERSTE a lansat noua gamă de produse YOU INVEST. YOU INVEST este un nou 
concept de investiţii lansat la nivel de grup, oferit în România de BCR în cooperare cu SAI ERSTE şi 
se adresează clienţilor pentru care flexibilitatea şi transparenţa joacă un rol important. Există trei 
tipuri de fonduri YOU INVEST, în RON şi în EUR: solid, balanced şi active, cu strategii de investiţii 
diferite, în funcţie de nivelul de risc asumat (activele sunt investite în obligaţiuni, acţiuni, instrumente 
de piaţă monetară şi investiţii alternative/alte investiţii). 

 
Comunicarea cu investitorii 
În primul semestru al anului 2014 am continuat transmiterea informărilor periodice către investitori, proiect 
început acum doi ani. În conţinutul acestei informări, am prezentat evoluţia lunară a fondurilor. Baza de date 
a fost completată cu noi adrese de e-mail, iar interesul investitorilor de a citi astfel de informări periodice este 
în continuare crescut.  
 
Relaţia cu distribuitorul BCR  
În primul semestru al anului 2014 am organizat numeroase sesiuni de pregătire în sucursalele BCR, 
dedicate consilierilor desemnaţi să vândă fondurile de investiţii.  
 
Proiecte sus ţinute de SAI ERSTE în primul semestru al anului 201 4 
1. Susţinerea performanţei în tenis  
În primul semestru al anului 2014, SAI ERSTE a premiat câştigători ai competiţiilor de tenis naţionale şi 
internaţionale organizate de Federaţia Română de Tenis. 
 
2. Colaborarea cu Editura Publica 
Proiectele de educaţie financiară ale SAI ERSTE, în colaborare cu Editura Publica au continuat şi în anul 
2014. Astfel, colecţia de investiţii numită “Cărţi mici, profituri mari”, lansată în anul 2012 a fost completată cu 
cinci titluri noi: 

• "Minighid de mituri ale pieţei" - scrisă de Kenneth L. Fisher 

• "Minighid de pieţe emergente" - scrisă de Mark Mobius 

• "Minighid de protejare a activelor" - scrisă de David M. Darst 
 
Colecţia conţine la momentul de faţă 9 titluri.  
 
Colec ţia de investi ţii “C ărţi mici, profituri mari” 
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Sursa: www.publica.ro  
 
Urmare a lansării autobiografiilor lui Rafael Nadal, Agassi, Sampras şi Djokovic, în primul semestru al anului 
2014, SAI ERSTE a lansat 2 titluri noi care conţin autobiografia lui Murray şi Federer: 

• "Andy Murray. Campion la Wimbledon" - scrisă de Mark Hodgkinson 

• "Roger Federer. În căutarea perfecţiunii", scrisă de René Stauffer 
 
 

    

 
 
Sursa: www.publica.ro  
 
3. Susţinerea Fundaţiei Romanian Business Leaders 
SAI ERSTE susţine Fundaţia Romanian Business Leaders. Fundaţia Romanian Business Leaders este o 
organizaţie apolitică, neguvernamentală şi non-profit, înfiinţată în iulie 2011. Obiectivul său este să dezvolte 
o platforma de acţiune şi implicare socială pentru lideri din mediul privat. Scopul ultim este ca România să 
devină o ţară mai bună pentru business-ul responsabil şi, în felul acesta, pentru toţi românii. 
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2. Evoluţia pieţelor financiare în semestrul I 2014 
 
În Statele Unite ale Americii, anul 2014 a început cu o notă optimistă bazându-se pe indicatori economici 
care arătau o îmbunătăţire a mediului economic, motivul pentru care Rezerva Federală SUA a început 
reducerea programului de achiziţii de obligaţiuni încă din decembrie 2013. În contrast, în zona Euro inflaţia 
scăzută şi revenirea economică anemică au crescut probabilitatea ca Banca Centrală Europeană să 
intensifice politica monetară expansionistă prin introducerea de noi măsuri. În Japonia am observat un real 
success al excesului de lichidităţi iar în China pe de altă parte am avut o intenţie de a opri creşterea creditării 
care ameninţă piaţa imobiliară. 
 
Primul trimestru a fost marcat însă de contracţia activităţii economice în Statele Unite ale Americii, pe fondul 
impactului negativ al vremii nefavorabile, ce a afectat consumul privat, investiţiile şi exporturile (cele din urmă 
cel mai probabil din cauza închiderilor fabricilor). Această întrerupere a revenirii economice s-a dovedit a fi 
temporară. În trimestrul al doilea, îmbunătăţirea principalilor indicatori economici şi a pieţei muncii a fost 
confirmată prin creşterea economică peste aşteptări de 4,0% în termeni anualizaţi.  În acelaşi timp, se 
întrevăd primele semne ale creşterii inflaţiei, însă declaraţiile oficiale ale Rezervei Federale SUA sugerează 
că aceasta va rămâne în apropierea ţintei de 2.0% pentru următorii doi ani, ceea nu justifică o schimbare a 
traiectoriei politicii monetare.  
 
În zona Euro, evoluţia activităţii economice rămâne modestă, afectată de revenirea lentă a consumului privat 
şi a investiţiilor în scădere. Dinamica salariilor, creşterile de taxe şi necesitatea creşterii ratei economisirii 
pentru a reduce datoriile gospodăriilor au fost principalele motive ce au influenţat evoluţia consumul privat.  
În acest timp, inflaţia a fost consistent sub aşteptări, ajungând până la o valoare de 0.5% an/an în luna mai, 
nivel inferior ţintei de 2.0%. În acest context, Banca Centrală Europeană a anunţat scăderea ratei de politică 
monetară şi ratei la depozite cu 10 puncte de bază până la 0,15% şi respectiv -0,10% şi a introdus un pachet 
de măsuri menite să stimuleze economia şi să accelereze revenirea inflaţiei în zona ţintită.  
 
În Japonia, majorarea TVA de la 5% la 8% în luna aprilie a rezultat în contracţia PIB în trimestrul al doilea, în 
special pe componenta cererii interne. În planul politicilor interne, este de urmărit conturarea programului de 
susţinere a creşterii economice promovat de guvern, ce are drept scop sustenabilitatea fiscală şi încurajarea 
PIB-ului potenţial. În termeni de politică monetară, se aşteaptă ca Banca Japoniei să nu mai întreprindă 
acţiuni suplimentare de relaxare cantitativă.  
 
Pe plan geopolitic, primul semestru al anului 2014 a fost marcat de tensiunile între Ucraina şi Rusia, prin 
anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia, măsura sancţionată la nivel global, tensiuni politice în Turcia 
începute încă din 2013, manifestaţii de amploare în Brazilia pe seama cheltuielilor mari cu organizarea 
Campionatului Mondial de Fotbal, precum şi conflictul din nordul Irak-ului având un impact şi asupra pieţelor 
financiare. 
 
Datorită nivelului ridicat de lichidităţi din pieţe, volatilitatea activelor financiare a scăzut semnificativ şi se află 
aproape de minime istorice. Astfel,  pieţele de acţiuni ale economiilor mature au înregistrat noi maxime. Piaţa 
americană de acţiuni a fost mişcată de o activitate robustă a pieţei fuziunilor precum şi raportările financiare 
ale societăţilor listate.  Indicele pieţelor emergente, MSCI Emerging Markets, a avansat cu 6.7% în trimestrul 
al-2-lea după o pierdere înregistrată în trimestrul întâi. În prima jumătate a anului 2014 pe lângă pieţele de 
acţiuni şi obligaţiunile au adus randamente pozitive investitorilor. 
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În acest context global, pieţele de acţiuni au avut o evoluţie pozitivă pe parcursul primului semestru al anului 
2014, indicele MSCI înregistrând o creştere de 4,96% an/an, aşa cum se evidenţiază şi în graficul de mai 
jos: 
  

 
 
În acelaşi timp, evoluţia mixtă a principalelor economii au avut un impact pozitiv asupra evoluţiei 
obligaţiunilor guvernamentale la nivel global – atât cele emise în moneda locală, cât şi cele emise în EUR 
sau USD. Indicele Citigroup EuroBIG_All, ce cuprinde evoluţia obligaţiunilor guvernamentale emise în EUR 
la nivel global, a înregistrat un avans de +6,05% în semestrul I 2014. În acelaşi timp, indicele JP Morgan 
pentru obligaţiunile emise în moneda locală a crescut cu 7,2%, iar componenta pentru obligaţiunile emise de 
România în moneda locală s-a majorat cu 5,9% 
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Economia României a continuat evoluţia pozitivă în primul trimestru al anului 2014, când a crescut cu 3,9% 
an/an, comparativ cu +3,5% an/an în 2013. Creşterea economică a rămas susţinută de exporturi şi industrie, 
dar s-a conturat şi o revenire semnificativă a consumului privat, în timp ce consumul guvernamental şi 
investiţiile şi-au continuat contracţia. Consumul privat a avut o revenire peste aşteptări (+6,5% an/an) având 
o contribuţie de 4,4% la creşterea PIB în trimestrul întâi 2014, influenţat de politica de relaxare monetară, 
scăderea inflaţiei şi reîntregirea salariilor din sectorul public. Exporturile au crescut cu 15,2% în trimestrul 
întâi 2014 faţă de trimestrul întâi 2013 , iar industria a înregistrat un avans de 8,0% an/an, aducând o 
contribuţie de 2,4% la creşterea PIB. Pe de altă parte, celelalte componente ale cererii interne s-au 
contractat: formarea brută de capital fix (investiţiile) a scăzut cu 8,4% an/an, iar cheltuielile guvernamentale 
cu 5,1% an/an în trimestrul întâi 2014. Acordul de tip stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internaţional şi 
Comisia Europeană la sfârşitul lunii iulie 2013 continuă, iar guvernul intenţionează să-şi consolideze 
finanţele publice şi să continue procesul de privatizare a companiilor de stat. 
 

 
 
În luna mai 2014, agenţia de rating Standard and Poor’s a decis includerea României în categoria ţărilor 
recomandate investiţiilor pentru prima dată după 2008, citând revenirea creşterii economice, precum şi 
menţinerea deficitului fiscal în parametrii agreaţi. De asemenea, agenţia de rating a citit şi ameliorarea 
deficitelor externe, precum cel de cont curent, principala vulnerabilitate a ţării în perioada 2004-2008. Astfel, 
România deţine un rating recomandat investiţiilor de la principalele trei agenţii de rating.  
 
Bugetul general consolidat a marcat un deficit de 3,5 miliarde RON în primul semestru al anului 2014 sau 
0,5% din PIB (pe metodologia cash), încadrându-se astfel în parametrii agreaţi cu CE/FMI/BM şi creând 
premisele atingerii ţintei de deficit fiscal pe ansamblul anului 2014. 
 
Veniturile la bugetul general consolidat au crescut cu 2,9% an/an în semestrul întâi 2014, în special datorită 
majorării încasărilor din impozitul pe profit (+12,7% an/an) şi accize (+10,9% an/an), precum şi a contribuţiei 
de asigurări sociale (+5,6% an/an). În acelaşi timp, cheltuielile bugetare au fost influenţate de creşterea 
cheltuielilor de personal (+3,4% an/an) din cauza majorării salariului minim brut de la 1 ianuarie 2014 de la 
800 RON la 850 RON, dar şi a accelerării procesului de achitare a arieratelor către furnizorii de medicament, 
ce a condus la o creştere cu 11,3% la cheltuielile cu asistenţa socială. În acest context, cheltuielile pentru 
investiţii şi-au accentuat contracţia la 32,8% an/an. 
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Datoria publică a atins un nivel de 38,7% din PIB după metodologia Europeană la sfârşitul lunii mai 2014 
(faţă de 38,4% din PIB la sfârşitul anului 2013), şi 38,6% din PIB după metodologia naţională (fata de 40,1% 
la sfarsitul anului 2013). Aceste valori continuă să situeze datoria publică a României confortabil sub pragul 
Maastricht de 60% din PIB şi sub media ţărilor din regiune.  
 

 
 
Inflaţia anuală măsurată prin indicele preţurilor de consum a continuat evoluţia descendentă începută în 
semestrul al doilea al anului trecut, influenţată de producţia agricolă bună înregistrată în 2013, scăderea TVA 
la produsele de panificaţie, precum şi o evoluţie pozitivă a cursului de schimb. Astfel, după ce rata inflaţiei a 
înregistrat o valoare de 1,6% an/an în decembrie 2013, a scăzut până la nou minim istoric de 0,66% an/an în 
iunie 2014. În acest interval, preţurile alimentare s-au ajustat de la -1,8% an/an în decembrie 2013 la -3,2% 
an/an în iunie 2014. În acelaşi timp, rata CORE2 ajustat, ce elimină preţurile alimentare volatile, preţurile 
administrate, preţurile combustibililor, tutun şi băuturi alcoolice, a rămas la o valoare -0.11% în decembrie 
2013, nivel similar cu cel înregistrat la sfârşitul anului 2013, în contextul accentuării deflaţiei la nivelul 
mărfurilor alimentare.  
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În primul semestru al anului, piaţa muncii a avut o evoluţie mixtă faţă de sfârşitul anului 2013, însă tendinţa 
de ameliorare se consolidează. Astfel, rata şomajului BIM (după metodologie europeană) s-a menţinut 
nemodificată la 7,3% în mai 2013, în timp ce rata şomajului înregistrat calculată după metodologia naţională 
(date neajustate sezonier) a scăzut până la 4,87% de la 5,65% în decembrie 2013.  Numărul angajaţilor s-a 
majorat cu 95.200 până la 4.42 milioane în perioada ianuarie-mai 2014, o uşoară accelerare a ritmului anual 
de creştere până la 1,0% an/an în mai 2014 faţă de 0,4% an/an în decembrie 2013. Salariul mediu net 
nominal a avansat cu 4,4% an/an în mai 2014, în timp ce procesul de dezinflaţie în prima parte a anului a 
condus la o majorare a salariului mediu net în termeni reali cu 3,5% an/an în mai 2014 (faţă de +2,2% an/an 
în decembrie 2013). Această evoluţie pozitivă s-a regăsit şi în revenirea consumului privat, aşa cum este 
reflectat şi în dinamica vânzărilor cu amănuntul (+10,1% an/an în mai 2014). 
 

 
 
Contul curent s-a deteriorat marginal în primele cinci luni ale anului 2014 faţă de perioada similară a anului 
precedent, însă deficitul rămâne modest (un deficit de 351 milioane EUR în ianuarie-mai 2014 faţă de un 
surplus de 191 milioane EUR în ianuarie-mai 2013). Acest rezultat a fost cauzat de deteriorarea cu 1,0 
miliarde EUR a deficitului veniturilor. Deficitul extern a fost acoperit facil prin investiţiile străine directe (ISD) 
şi cele portofoliu. Astfel, ISD au avansat cu 13,9% în ianuarie-mai 2014 până la 1,1 miliarde EUR. De 
asemenea, emisiunile Ministerului de Finanţe pe pieţele externe, precum şi interesul investitorilor străini în 
titlurile de stat româneşti, au determinat o menţinere la nivel ridicat a investiţiilor de portofoliu, ce au atins o 
valoare de 2,3 miliarde EUR în primele cinci luni. În schimb, fenomenul de dezintermediere financiară la 
nivel European a continuat în 2014, fapt reflectat în ieşiri nete de capital privat din România de 1,9 miliarde 
EUR. Aceste evoluţii au susţinut acoperirea rambursării tranşelor către FMI (un total de 2,6 miliarde EUR 
pentru S1’14) fără a pune presiune semnificativă pe rezervele internaţionale.  
 
Datoria externă totală a scăzut cu 5,9% an/an în mai 2014 şi reprezintă aproximativ 65% din PIB, cu o 
pondere majoritară a datoriei pe termen mediu şi lung (80,9% din total). Într-adevăr, creşterea datoriei 
publice externe cu 1,9 miliarde EUR  a fost compensată de contracţia datoriei externe private cu 0,4 miliarde 
EUR (pe fondul fenomenului de dezintermediere), de scăderea depozitelor nerezidenţilor cu 0,4 miliarde 
EUR, dar şi de reducerea datoriei externe către FMI cu 4,4 miliarde EUR faţă de perioada similară a anului 
precedent.  
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Procesul de dezinflaţie şi persistenţa unui deficit de cerere au determinat Banca Naţională a României să 
continue procesul de relaxare monetară prin reducerea ratei dobânzii de politică monetară cu 50 puncte 
procentuale în 2014 până la nivelul de 3,5% în luna iunie 2014. În acelaşi timp însă, excedentul de lichiditate 
din sistemul bancar a rezultat în scăderea ratelor pe termen scurt până la un nivel considerabil sub valoarea 
dobânzii de politică monetară. Excedentul de lichiditate a fost alimentat şi de scăderea cu 2pp a ratei 
rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei la începutul lunii ianuarie. 
 

 
 
Evoluţia sistemului bancar a rămas influenţată şi de evoluţia mediului economic, de procesul de 
dezintermediere şi înăsprirea regulilor impuse de BNR pentru acordarea creditelor în valută. Restrângerea 
stocului de credite (-3,9% an/an în iunie 2014 pe fondul declinului înregistrat de creditele în valută), dar şi 
decelerarea activităţii de economisire (+5,9% an/an în iunie 2014 faţă de 9,3% an/an în decembrie 2013) a 
determinat ca raportul credite şi depozite să se situeze în jurul pragului unitat (105,4% în martie 2014 faţă de 
104,6% în decembrie 2013. Capitalizarea sistemului bancar românesc s-a menţinut la un nivel adecvat, 
indicatorul de solvabilitate marcând chiar o uşoară îmbunătăţire faţă de sfârşitul anului anterior, până la 
16,3%. Rata creditelor neperformante a înregistrat o valoare de 20,3% în mai 2014, datele nefiind 
comparabile cu valorile de la sfârşitul anului 2013 din cauza modificării metodologiei utilizate de Banca 
Naţională a României.  
 
În ceea ce priveşte evoluţia cursului de schimb, EUR/RON a continuat să oscileze într-o bandă relativ 
restransă de variaţie, cuprinsă între 4.38-4.55. Aversiunea la risc a investitorilor la sfârşitul lunii ianuarie 
2014 a determinat o depreciere a monedei naţionale faţă de EUR până în apropierea valorii de 4.55, însă 
aceasta s-a dovedit temporară. Evoluţia pozitivă a balanţei de plăţi şi apetitul ridicat al non-rezidenţilor 
pentru titlurile de stat denominate în moneda locală au condus la o apreciere graduală a leului până la un 
nivel de 4.3847, atins în data de 26 iunie. Moneda naţională a încheiat semestrul cu o valoare de 4.3870 faţă 
de EUR, o apreciere de 2,2% faţă de sfârşitul anului 2013. 
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Dobânzile practicate pe piaţa interbancară au avut o evoluţie mixtă pe parcursul primului semestru al anului, 
atingând un minim de 1,1% către sfarşitul lunii ianuarie, pentru ca mai apoi să revină la o valoare de peste 
3,5% fiind influenţată de înăsprirea condiţiilor de lichiditate şi în linie cu creşterea randamentelor la titlurile de 
stat pe termen scurt. Evoluţia descendentă ulterioară a fost din nou întreruptă în luna aprilie de o nouă 
diminuare a excesului de lichiditate din sistem, însa creşterea cheltuielilor guvernamentale în luna iunie au 
contribuit la scăderea dobânzilor pe termen de o lună pana la un nivel de 1,83 la sfârşitul primului semestru. 
 
În acelaşi timp, evoluţia randamentelor titlurilor de stat a rămas în strânsă legătură cu apetitul investitorilor 
non-rezidenţi pentru aceste instrumente. Astfel, fundamentele economice solide, relativa stabilitate politică, 
coroborate cu includerea României de către agenţia de rating S&P în categoria ţărilor recomandate 
investiţiilor şi apetitul ridicat al investitorilor pentru titlurile ţărilor emergente a determinat o reducere 
semnificativă a randamentelor titlurilor de stat pentru toate maturităţile, însă cu o evoluţie mai pronunţată 
pentru scadenţele mai lungi. Randamentele la obligaţiunile cu scadenţă la trei ani au scăzut de la 3,9% în 
decembrie 2013 până la un minim istoric de 3,0% la finalul lunii iunie. În acelaşi timp, şi randamentele 
titlurilor la 10 ani au scăzut de la 5,3% la sfarşitul anului 2013 până la 4,4% la finalul lunii iunie. Conform 
datelor oficiale, în mai, deţinerile de titluri de stat denominate în RON ale non-rezidenţilor s-au situat la o 
valoare de 20.2%, nivel similar cu valoarea de la sfârşitul anului 2013, însă în scădere faţă de 27.8% din 
total atins în mai 2013. În semestrul întâi 2014, Ministerul de Finanţe a emis 19,9 miliarde RON şi 680 
milioane EUR pe piaţa locală. Ministerul şi-a consolidat poziţia de lichiditate şi prin emiterea de titluri pe 
pieţele externe. Astfel, în ianuarie, a emis titluri denominate în USD în valoare de 2.0 miliarde USD cu o 
scadenţă de 10 ani şi respectiv 30 ani, precum şi o emisiune în EUR de 1,25 miliarde EUR în aprilie, 
înregistrând cerere puternică. Prin aceste emisiuni, Ministerul Finanţelor şi-a asigurat un buffer de lichiditate 
ce acoperă necesităţile de finanţare pentru peste 4 luni, în linie cu acordul încheiat cu instituţiile financiare 
internaţionale. 
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Evolu țțțția Bursei de Valori Bucure șșșști în semestrul I al anului 2014  
 

În primele trei luni ale acestui an, bursa locală a cunoscut o evoluţie negativă, în contextul internaţional 
nefavorabil care a determinat o volatilitate ridicată atât pe pieţele emergente cât şi pe cele dezvoltate, 
precum şi creşterea aversiunii la risc a investitorilor: Intensificarea temerilor privind o încetinire a creşterii 
economice în pieţele emergente - în special în China, decizia Băncii Federale Americane, FED, de reducere 
a volumului achiziţiilor de obligaţiuni cu 10 miliarde de dolari pe lună, începând cu luna ianuarie 2014 - în 
condiţiile în care economia americană şi piaţa muncii vor continua evoluţiile pozitive, precum şi situaţia 
tensionată din Ucraina. În plus, Preşedintele FED, Janet Yellen a declarat că o majorare a ratei dobânzii s-ar 
putea produce în termen de 6 luni după încheierea achiziţiilor de obligaţiuni, aceasta însemnând trimestrul 2 
al anului 2015, mult mai devreme decât aşteptările analiştilor.  Pe de altă parte, Banca Centrală Europeană 
a  reconfirmat menţinerea politicilor monetare relaxate. 
 
Pe plan local, într-un mediu politic tensionat, înaintea alegerilor Europarlamantare din mai şi cele 
prezidenţiale din noiembrie temerile investitorilor au crescut  în legătură cu o posibilă amânare a vânzărilor 
programate de către statul român, prin intermediul BVB, a unor pachete de acţiuni deţinute la companii din 
sectorul energetic, precum şi reintrarea în insolvenţă a Hidroelectrica. 
 
Începând cu luna aprilie, Bursa de Valori de la Bucureşti a avut o evoluţie pozitivă, în linie cu pieţele externe, 
marcată însă de o volatilitate accentuată iar lichiditatea a crescut considerabil, în special în lunile mai - iunie.  
În cadrul sedinţei de politică monetară din luna iunie, Banca Centrală Europeană (BCE) a redus rata 
dobânzii de referinţă la un nou minim istoric de 0.15%, în vederea stimulării economice din zona euro, pe 
fondul previziunii inflaţioniste îngrijorătoare. 
 
Interesul investitorilor pentru acţiunile tranzacţionate la BVB a crescut, o dată cu propunerea de repartizare a 
profitului aferent anului 2013 venită din partea unor companii listate: FP, SNP, TGN,  SNG, TEL, BVB, 
COTE, ATB, SNN. Pe de altă parte, investitorii au fost surprinşi negativ de hotărârile CA şi/sau ale 
Adunărilor Generale ale Acţionarilor de a nu distribui dividende din profitul aferent anului 2013 pentru 
anumite companii, în special societăţile de investiţii financiare: SIF1, SIF3, SIF4, SIF5.  
 
Pe plan intern, principalii factori care au avut o influenţă pozitivă asupra BVB au fost: 

• Banca Naţională a României a decis continuarea reducerii ratei de politică monetară, începută cu 
luna iulie 2013,  cu 0.50 puncte procentuale, la 3.50% pe fondul perspectivelor descendente ale ratei inflaţiei 
pentru primul semestru din 2014; deasemnenea, nivelul rezervelor minime obligatorii a fost scăzut la 12% 
pentru pasivele în ron şi 18% pentru pasivele în valută 

• Creşterea economică de 3.9% din primul trimestru, în linie cu aşteptările analiştilor 
• Randamentele mai mici, datorită includerii unor obligaţiuni guvernamentale în indici internaţionali, au 

întreţinut optimismul investitorilor pe piaţa de acţiuni 
• Agenţia de rating S&P a îmbunătăţit ratingul României la BBB- cu perspectivă stabilă  
• creşterea ponderei României în MSCI Frontier Market 
• Oferta publică initială de vânzare derulată de către statul român în luna iunie, prin intermediul BVB, 

pentru un pachet 51% din Electrica SA, precum şi plasamentul privat intiţiat în luna iunie de Fondul 
Proprietatea pentru un pachet de 5% deţinut la Romgaz SA (SNG) au contribuit la creşterea lichidităţii, a free 
float-ului, precum şi atragerea atenţiei investitorilor străini asupra Pieţei de Capital din România 

  
Capitalizarea bursieră a atins nivelul de EUR 29,990 miliarde la data de 30 iunie 2014, comparativ cu un 

nivel de EUR 29,98 miliarde înregistrat la sfârşitul anului 2013. Indicele BET-XT a înregistrat în primele trei 
luni ale anului o scădere de 3.95% faţă de sfârşitul anului 2013 urmând ca în trimestrul al doilea să 
recupereze pierderea înregistratată în trimestrul 1, înregistrând la sfârşitul lunii iunie o creştere de 5.08% 
comparativ cu finele anului 2013. 

 
Cele mai importante evenimente la Bursa de la Bucureşti în prima jumătate a anului 2014 au fost: 
• Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), a aprobat o modificare legislativă care  permite unui 
SIF să achiziţioneze participaţii la celelalte SIF-uri (Societate de Investiţii Financiare);  
• preţul la gaze pe piaţa reglementată obţinut din producţia internă a continuat să crească, în lunile 
ianuarie  şi aprilie 2014, conform programului de liberalizare agreat de autorităţile române cu instituţiile 
financiare internaţionale 
• la sfârşitul lunii martie, Fondul Proprietatea a  început cel de al 3-lea program de răscumpărare 
pentru 252,8 milioane acţiuni (1,87% din capitalul social);  
• Adunarea Generală a Acţionarilor Fondului Proprietatea din luna aprilie a hotărât listarea secundară 
a Fondului la London Stock Exchange precum şi  al 4 - lea program de răscumparare pentru 990,855 
milioane acţiuni (10% din capitalul social); 
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• în luna aprilie, SIF Muntenia (SIF4) a derulat o ofertă publică obligatorie pentru 500,56 milioane 
acţiuni ale companiei farmaceutice Biofarm (BIO), reprezentând 45,72% din capitalul social al Biofarm; în 
urma închiderii ofertei, SIF Munteia (SIF4) împreună cu SIFBanat Crisana (SIF1) deţin 73,03% din capitalul 
social al Biofarm; 
• în luna iunie Fondul Proprietatea a vândut printr-un plasament privat 5% din acţiunile companiei 
Romgaz(SNG) la un preţ de 33,50 RON / acţiune – un discount de 6% comparativ cu ultimul preţ de 
tranzacţionare; urmare acestei tranzacţii, free-float SNG a crescut la 20%; 
• In luna iunie statul roman prin intermediul Ministerului Economiei a derulat oferta publică iniţială 
pentru vânzarea unei participaţii de 51% din acţiunile Electrica (EL); oferta s-a derulat sub forma unei 
majorări de capital social, sumele  de bani obţinute urmând să fie utilizate de către companie pentru 
realizarea unui program de investiţii;  oferta a fost structurată pe 3 tranşe, una destinată investitorilor 
instituţionali (85% din numărul de acţiuni oferite), una destinată investitorilor mari de retail (8% din numărul 
de acţiuni oferite) şi una destinată investitorilor mici de retail (7% din numărul de acţiuni oferite); oferta s-a 
încheiat cu succes la preţul de 11 RON/acţiune, valoarea minimă a intervalului de subscriere stabilit, statul 
român obţinând aproximativ 444 milioane euro; o parte din tranşa investitorilor instituţionali a fost alocată sub 
forma de Global Depositary Receipts (GDR) tranzacţionate la Bursa de la Londra 
 
Evoluţia principalilor indici bursieri este prezentată în graficul următor: 
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3. Obiectivele şi politica de investiţii 
 
Conform prospectului de emisiune, obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o 
ofertă publică continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de plasamente pe pieţele monetare şi de 
capital, în condiţiile unui grad mediu de risc asumat, specific politicii de investiţii prevăzută în prezentul 
Prospect.   
 
Alocarea strategică a portofoliului Fondului este: 25% acţiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M şi/sau 
A.O.P.C. care investesc preponderent în acţiuni; 75% alte instrumente financiare în condiţiile şi limitele 
permise de reglementările în vigoare. 
 
Alocarea strategică reprezintă alocarea portofoliului Fondului pe categorii de active, pe termen lung. Pe 
termen scurt şi mediu, SAI ERSTE poate devia semnificativ de la această alocare strategică, pentru a 
exploata oportunităţile pe care le oferă evoluţia pieţelor financiare. Astfel Fondul poate investi toate activele 
sale în alte instrumente financiare în condiţiile şi limitele permise de reglementările în vigoare. 
 
În această perioadă, Fondul YOU Invest Active EUR a înregistrat o creştere a titlului,de participare cu 
4,48%. Graficul de mai jos prezintă evoluţia performanţei fondului YOU Invest Active EUR în prima jumătate 
a anului 2014.  
 

 
 
În ceea ce priveşte activul net al Fondului, acesta a crescut în această perioadă cu 0.48 milioane EUR, de la 
valoarea de 1,81 milioane EUR până la 2,29 milioane EUR. 
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Evolu ţia activului unitar de la constituirea YOU Invest A ctive EUR 
Fondul YOU Invest Active EUR a fost lansat în 13 mai 2013, la o valoare unitară a activului net de 2.500 
EUR, ajungând la data de 30 iunie 2014 la o valoare de 2.600,3230 EUR. 
 
În această perioadă, Fondul a înregistrat o creştere a titlului de participare de 4%. Graficul de mai jos 
prezintă evoluţia titlului de participare YOU Invest Active EUR în perioada 13.05.2013 – 30.06.2014.  
 

 
 
Politica de investi ţii 
 
Politica de investiţii a Fondului are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performanţei şi menţinerea 
unui grad optim de lichiditate, cu respectarea reglementărilor în vigoare.   Atunci când Fondul va investi în 
titluri ale altor O.P.C.V.M şi/sau A.O.P.C., administrate, direct sau prin delegare, de SAI ERSTE sau de către 
orice altă societate de care aceasta este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deţinere 
substanţială, directă sau indirectă, SAI ERSTE sau cealaltă societate nu va percepe comisioane de 
cumpărare sau răscumpărare în contul investiţiei Fondului în titlurile altor O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C. 
 
Fondul poate deţine titluri de participare ale altor O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C.,  conform reglementărilor în 
vigoare, cu condiţia ca nivelul maxim al comisionului de administrare perceput organismelor de plasament 
colectiv în care Fondul va investi să fie de maxim 1% pe lună (aplicat la valoarea activului total). 
 
Pentru investiţiile efectuate în titluri de participare ale O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C. administrate de alte 
societăţi de administrare a investiţiilor din state membre sau ţări terţe, Fondul va putea încasa comisioane (în 
sens de rambursare), corespunzătoare investiţiei efectuate în respectivul O.P.C., comisioane  care vor fi 
considerate ca şi venit al Fondului.  
 
Pentru implementarea strategiei de investiţii, au fost efectuate 224 tranzacţii prin 6 contrapărţi financiare cu o 
valoare cumulată de 59,3 milioane RON, astfel: 

• s-au constituit 127 depozite în valoare cumulată de 36,9 milioane lei. Toate depozitele au fost 
constituite pe termen foarte scurt pentru gestionarea lichidităţilor; 

• s-au efectuat 73 tranzacţii cu unităţi de fond în valoare cumulată de 15,0 milioane lei; 
• s-au tranzacţionat 7 contracte cu instrumente derivate pentru acoperirea riscului valutar 

însumând o valoare de 3,7 milioane lei; 
• s-au efectuat 3 tranzacţii cu titluri de stat emise de România cu o valoare cumulată de 1,4 

milioane lei; 
• s-au efectuat 14 tranzacţii pe piaţa valutară însumând 2,2 milioane RON 
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Graficul de mai jos prezintă rezumatul activităţii investiţionale a Fondului YOU Invest Active EUR, reflectând 
principalele modificări care s-au produs în structura portofoliului: 
 

 
*Obligaţiunile din categoria High Yield sunt obligaţiuni care au rating BB+/Ba1 sau mai mic şi care oferă un randament 
superior pentru a compensa riscul asociat. 
**Expunerile pot fi realizate atât prin fonduri de investitii cât şi prin acţiuni individuale. 
 
În tabelul de mai jos vă prezentăm topul deţinerilor: 
 
Top 10 de ţineri la data de 30 iunie 2014 
 

Emitent Instrument Pondere 

ERSTE Bond Flexible EUR Titluri de participare 18.95% 

Obligatiuni de Stat (EUR) Obligatiuni 18.41% 

XT EUROPA Titluri de participare 13.12% 

XT USA Titluri de participare 9.99% 

ESPA BOND EUROPE  HI 
YIELD Titluri de participare 5.01% 

AXA ROSENBERG US EN 
INDX 

Titluri de participare 4.97% 

BNY MELLON GL-S&P500 Titluri de participare 4.96% 

SSGA AUSTRALIA INDEX Titluri de participare 2.83% 

Banca Comerciala Romana  Depozite Bancare 2.48% 

ESPA BOND EMERGING 
CORPORATE Titluri de participare 2.32% 
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4. Evoluţia FDI YOU INVEST Active EUR din punct de vedere a activului net, 
a activului unitar net şi a numărului de investitori 
 
Evolu ţţţţia subscrierilor, r ăscump ărărilor şi a num ărului de investitori în prima jum ătate a anului 2014 
 
Volumul subscrierilor în Fond a fost de 400 mii EUR, s-au răscumpărat titluri de participare în valoare de 9 
mii EUR, Fondul înregistrând subscrieri nete pozitive în valoare de 398 mii EUR. 
 
Evolu ţia lunar ă a subscrierilor şi a răscump ărărilor pentru FDI YOU INVEST Active EUR   
 
 

 
 
Numărul de investitori a fost de 28, dintre care 2 persoane juridice, la data de 30 iunie 2014. 
 
Evolu ţia lunar ă a numărului de investitori în YOU INVEST Active EUR   
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5. Schimbări semnificative în conţinutul prospectului de emisiune 
 
In data de 21.02.2014, Autoritatea a aprobat urmatoarele modificari in documentele fondului de investitii: 
 

1. Redenumirea FDI astfel:  ERSTE Absolute Return 25 EUR se va redenumi FDI YOU INVEST Active 
EUR 

2. Modificarea structurii Consiliului de Supraveghere al SAI ERSTE (schimbarea numarului de membri 
si componenta). 

3. Inlocuirea sintagmei “Certificat de Investitor” cu “Notificarea privind confirmarea tranzactiei” (conform 
noilor reglementari). 

4. Modificarea sintagmei “rambursare” cu “reducere” in urmatorul paragraf: “SAI ERSTE poate acorda 
investitorilor reduceri ale comisionului de subscriere, în funcţie de tipul investitorului, valoarea 
investită şi perioada aferentă acesteia. Acordarea acestei reduceri nu implica nici un cost 
suplimentar Fondului.” 

5. Participarea initiala nu poate fi mai mica decat contravaloarea unui titlu de participare. 
6. Modificarea sumei lunare aferente subscrierii sistematice, de la 2.500 EUR la 50 EUR. 
7. Uniformizarea perioadei de investire la 7 (sapte) ani avand in vedere acelasi produs (indiferent de 

moneda de denominare) 
8. Completarea regulilor de evaluare a activelor FDI conform deciziei Directoratului in acest sens si a 

reglementarilor in vigoare. 
 
 
Performanţele înregistrate de FDI YOU INVEST Active EUR până în prezent nu reprezintă o garanţie a 
performanţelor viitoare. 
 
Prezentul raport conţine şi situaţiile de raportare conforme cu reglementările în vigoare, în forma şi conţinutul 
impuse de Autoritate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte Director General        Director Executiv Fi nanciar  
Drago ş Valentin Neac şu      Valentina Berevoianu 
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Situaţia activelor şi obligaţiilor fondului 
 
Situa ţia activelor şi obliga ţiilor FDI YOU INVEST Active EUR 
 

Denumire element Începutul perioadei de raportare  01.01.2014  Sfârşitul perioadei de raportare 30.06.2014   Diferen ţe 

% din act. net % din act. tot. valuta EUR % din act. net % din act. tot.  valuta  EUR EUR 

I Total active 100.19 100.00  1,821,181.63 100.22 100.00  2,304,113.75 482,932.12 

1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monet are din care: 18.01 17.97  327,312.31 18.46 18.42  424,314.04 97,001.73 

1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau 
tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: 

0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 

Actiuni tranzactionate         0.00 

Actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile         0.00 

Drepturi de alocare         0.00 

Obligatiuni emise de catre administratia publica locala         0.00 

Obligatiuni tranzactionate corporative         0.00 

Obligatiuni ale administratiei publice centrale         0.00 

Alte valori mobiliare - Produse structurate         0.00 

1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau 
tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru. 11.06 11.04  201,101.99 12.66 12.63  291,014.38 89,912.39 

Actiuni         0.00 

Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala 11.06 11.04  201,101.99 12.66 12.63  291,014.38  

Obligatiuni tranzactionate corporative         0.00 

Obligatiuni emise sau garantate de administratia publica locala         0.00 

Alte valori mobiliare - Produse structurate         0.00 

1.3.valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a 
unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata 
dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si 
deschisa publicului, aprobate de ASF 

        0.00 

1.4.Valori mobliare nou emise         0.00 

1.5.Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la 
art.102 (1) lit.a) din Legea nr.297/2004 din care: 6.94 6.93  126,210.32 5.80 5.79  133,299.66 7,089.34 

Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata:         0.00 

Actiuni         0.00 

Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala 6.94 6.93  126,210.32 5.80 5.79  133,299.66 7,089.34 

Obligatiuni corporative         0.00 
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Denumire element Începutul perioadei de raportare  01.01.2014  Sfârşitul perioadei de raportare 30.06.2014   Diferen ţe 

% din act. net % din act. tot. valuta EUR % din act. net % din act. tot.  valuta  EUR EUR 

2.Depozite bancare din care: 1.71 1.71  31,111.68 2.50 2.49  57,418.85 26,307.17 

Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania 1.71 1.71 EUR 31,111.68 2.50 2.49 EUR 57,418.85 26,307.17 

Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru         0.00 

Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru         0.00 

3.Instrumente financiare derivate tranzactionate pe  o piata reglementata, 
din care: 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 

Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din 
Romania, pe categorii:         0.00 

Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un 
stat membru, pe categorii:         0.00 

Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un 
stat nemembru, pe categorii: 

        0.00 

4.Instrumente financiare derivate negociate in afar a pietelor reglementate, 
pe categorii de instrumente: 0.00 0.00  0.00 0.01 0.01  295.13 295.13 

Contracte forward fara livrare(NDF) EUR/RON, USD/RON 0.00 0.00 EUR 0.00 0.01 0.01 EUR 295.13 295.13 

Contracte forward fara livrare(NDF)inchise          

5.Disponibil in cont curent si numerar din care: 0.02 0.02  320.21 0.03 0.03  674.80 354.59 

Disponibil in cont curent 0.02 0.02 RON 320.21 0.01 0.01 RON 242.58 -77.63 

 0.00 0.00 USD 0.00 0.02 0.02 USD 432.22 432.22 

Numerar in casierie         0.00 

6.Instrumente ale pietei monetare , altele decat ce le tranzactionate pe o 
piata reglementata, conform art.101 (1) lit. g din Legea nr.297/2004 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 

Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala         0.00 

Titluri emise de administratia publica centrala         0.00 

Certificate de depozit         0.00 

7.Dividende sau alte drepturi de incasat         0.00 

8.Titluri de participare la OPCVM/AOPC 80.45 80.30  1,462,437.43 79.36 79.19  1,824,576.18 362,138.75 

 0.00 0.00 AUD 0.00 2.84 2.83 AUD 65,269.13 65,269.13 

 0.00 0.00 CHF 0.00 1.88 1.88 CHF 43,325.11 43,325.11 

 80.45 80.30 EUR 1,462,437.43 53.30 53.18 EUR 1,225,318.22 -237,119.21 

 0.00 0.00 USD 0.00 21.34 21.30 USD 490,663.72 490,663.72 

9.Alte active, din care 0.00 0.00  0.00 -0.14 -0.14  -3,165.25 -3,165.25 

Cupoane de incasat         0.00 
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Denumire element Începutul perioadei de raportare  01.01.2014  Sfârşitul perioadei de raportare 30.06.2014   Diferen ţe 

% din act. net % din act. tot. valuta EUR % din act. net % din act. tot.  valuta  EUR EUR 

Sume in tranzit bancar         0.00 

Sume virate la SSIF         0.00 

Sume aflate la distribuitori         0.00 

Sume in curs de rezolvare     -0.14 -0.14  -3,165.25 -3,165.25 

Sume in decontare         0.00 

II Total obligatii 0.19 0.19  3,372.61 0.22 0.22  5,064.20 1,691.59 

Comisioane luni precedente 0.18 0.18  3,297.79 0.00 0.00  0.00 -3,297.79 

Comision subscriere  0.00 0.00  0.00 0.10 0.10  2,243.38 2,243.38 

Activ net calcul comisioane (ANCC) 100.01 99.83  1,818,035.33 0.00 0.00  0.00 -1,818,035.33 

Comisioane DEPOZITAR  0.00 0.00  11.73 0.02 0.02  541.84 530.11 

Comisioane ADMINISTRARE  0.00 0.00  57.11 0.09 0.09  2,038.64 1,981.53 

Comisioane CUSTODIE + procesare tranzactii/transferuri  0.00 0.00  1.09 0.00 0.00  48.73 47.64 

Cheltuieli ASF  0.00 0.00  4.89 0.01 0.01  191.61 186.72 

III Valoarea activului net (I – II ) 100.00 99.81  1,817,809.02 100.00 99.78  2,299,049.55 481,240.53 

 
Situa ţia valorii unitare a activului net 
 

Denumire element Perioada curent ă 

Perioada 
corespunz ătoare a 

anului precedent  Diferen ţe 

Valoare Activ Net 2,299,049.55 1,553,218.93 745,830.62 

Număr de unităţi de fond în circulaţie 884.14 647.26 236.88 

Valoarea unitară a activului net 2600.323 2399.6832 200.64 
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Situaţia detaliată a investiţiilor YOU INVEST Active EUR la data de 30.06.2014 
 
I. Valori mobiliare admise sau tranzac ţionate pe o pia ţă reglementat ă dintr-un membru 
2.3. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise de administraţia publică centrală 
 

Emitent Cod ISIN 

Data ultimei  
şedin ţe în 

care s-a 
tranzac ţionat  

Nr. 
obliga ţiuni  

deţinute  
Data 

achizi ţie 
Data 

cupon  

Data 
scaden ţă 

cupon  
Valoare  
ini ţială 

Creştere 
zilnic ă 

Dobânda  
cumulat ă 

Discount / 
prim ă 

cumulate( ă) 
Preţ 

pia ţă 
Cota ţie 

Bloomberg  
Valoare  

total ă 

Pondere în 
total  

obliga ţiuni 
emitent  

Pondere 
în 

activul 
total  

al OPC  

              EUR EUR EUR EUR EUR % EUR % % 

ROMANIA 2019 XS0852474336 N/A 60 28-mai.-14 7-nov.-13 7-nov.-14 1,116.00 0.08 1,891.23 N/A N/A 113.5760% 70,036.83 0.0008% 3.040% 

ROMANIA 2020 XS0972758741 N/A 190 18-sep.-13 18-sep.-13 18-sep.-14 991.60 0.13 6,885.55 N/A N/A 112.6800% 220,977.55 0.0025% 9.591% 

TOTAL             291,014.38  12.630% 

 
II. Alte valori mobiliare şi instrumente ale pie ţei monetare men ţionate la art. 102 (1) lit.a) Legea 297/2004 
II.1 Alte valori mobiliare menţionate la art. 102 (1) lit.a) Legea 297/2004 
1. Obligaţiuni neadmise la tranzacţionare (EUR) 
 

Emitent 
Nr. obliga ţiuni  

deţinute  
Data 

achizi ţie 
Data 

cupon  
Data scaden ţa 

cupon  
Valoare  
ini ţială 

Creştere 
zilnic ă 

Dobânda  
cumulat ă 

Discount / prim ă 
cumulate( ă) 

Cota ţie 
 Bloomberg  

Curs valutar  
BNR EUR/EUR 

Valoare  
total ă 

Pondere în total  
obliga ţiuni emitent  

Pondere în  
activul total  

al OPC 

          EUR EUR EUR EUR % EUR EUR % % 

RO1419DBE013 25 30-ian.-14 21-ian.-14 21-ian.-15 126,645.68 10.74 74.99 N/A 105.1400% N/A 133,299.66 0.0000% 5.785% 

TOTAL           133,299.66  5.785% 

 
III. Disponibil în conturi curente şi numerar 
1. Disponibil în conturi curente şi numerar denominate în EUR 
 

Denumire banc ă 
Valoare  
curent ă 

Pondere în  
activul total  

al OPC 

  EUR % 

Banca Comerciala Romana 242.58 0.011% 

TOTAL 242.58 0.011% 
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2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in USD  
    

Denumire banc ă 
Valoare 
curent ă 

Curs valutar  
BNR USD/EUR 

Valoare 
actualizat ă 

Pondere în  
activul total  

al OPC 

  USD EUR EUR % 

Banca Comerciala Romana 590.00 0.7326 432.22 0.019% 

TOTAL     432.22 0.019% 
 
X. Depozite bancare  
1. Depozite bancare denominate în EUR 
 

Denumire banc ă 
Data 

constituirii  
Data 

scaden ţei 
Valoare  
ini ţială 

Creştere 
zilnic ă 

Dobânda  
cumulat ă 

Valoare  
total ă 

Pondere în  
activul total  

al OPC 

      EUR EUR EUR EUR % 

Banca Comerciala Romana 30-iun.-14 1-iul.-14 57,418.85 0.00 0.00 57,418.85 2.492% 

TOTAL      57,418.85 2.492% 

 
V. Instrumente financiare derivate negociate în afa ra pie țțțțelor reglementate   
1. Contracte forward EUR/USD  
           

Contraparte Cantitate 
Tip 

contract 
Data 

achizi ţiei 
Data 

scaden ţei 
Preţ de 

exercitare 
Curs valutar  

BNR EUR/USD 
Curs 

forward 
Profit/ 

pierdere 
Valoare 
total ă 

Pondere în  
activul total 

al OPC 

  EUR       USD USD USD USD EUR % 

ING BANK ROMANIA 78,530 cumparare 11-apr.-14 11-iul.-14 1.3880 1.3651 1.3651 -0.0229 -1,318.57 -0.0572% 

ING BANK ROMANIA 181,966 cumparare 17-iun.-14 17-sep.-14 1.3574 1.3651 1.3651 0.0077 1,031.16 0.0448% 

ING BANK ROMANIA 102,011 cumparare 19-iun.-14 19-sep.-14 1.3626 1.3651 1.3651 0.0025 189.44 0.0082% 

ING BANK ROMANIA 91,959 cumparare 20-iun.-14 19-sep.-14 1.3593 1.3651 1.3651 0.0058 393.09 0.0171% 

TOTAL                 295.13 0.013% 
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VI. Titluri de participare la OPCVM / AOPC 
1. Titluri de participare denominate în EUR 
 

Denumire fond 

Data ultimei  
şedin ţe în care  

s-a tranzac ţionat  

Nr. unit ăţi 
de fond  
deţinute  

Valoare  
unitate de  

fond (VUAN)  
Preţ 

pia ţă 
Valoare  

total ă 

Pondere în  
total titluri  

de participare  
ale OPCVM / AOPC 

Pondere în  
activul total  

al OPC 

      EUR EUR EUR % % 

Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Port N/A 134.0000 118.8000 N/A 15,919.20 0.0000% 0.691% 

ESPA BOND DANUBIA-VT N/A 628.0000 169.6700 N/A 106,552.76 0.0000% 4.624% 

ESPA BOND EUROPE-HI YIELD-VT N/A 676.0000 170.6900 N/A 115,386.44 0.0000% 5.008% 

XT EUROPA N/A 210.0000 1,439.3700 N/A 302,267.70 0.0000% 13.119% 

ESPA BOND EMERGING CORPORATE-VT N/A 333.0000 160.3300 N/A 53,389.89 0.0000% 2.317% 

LBBW ROHSTOFFE 2 LS-I N/A 86.0000 112.8300 N/A 9,703.38 0.0000% 0.421% 

THREAD FOCUS-CRED OPP-IGA N/A 7,230.0000 1.2755 N/A 9,221.87 0.0000% 0.400% 

NATIXIS SAY MULTISECT IN-HIC= N/A 1,310.0000 16.5700 N/A 21,706.70 0.0000% 0.942% 

GAM STAR GLOBAL RATES N/A 1,342.0000 11.7711 N/A 15,796.82 0.0000% 0.686% 

MLIS-MARSHALL WAC TP U F-BA N/A 135.0000 118.6100 N/A 16,012.35 0.0000% 0.695% 

MORGAN ST DIV ALPA PLUS-Z N/A 594.0000 35.3400 N/A 20,991.96 0.0000% 0.911% 

JP MORGAN SYSTEMATIC ALPHA N/A 142.0000 112.3300 N/A 15,950.86 0.0000% 0.692% 

DB PLAT SYS ALPH Winton U3 N/A 181.0000 119.6000 N/A 21,647.60 0.0000% 0.940% 

DWS Concept Kaldemorgen FC N/A 171.0000 124.0000 N/A 21,204.00 0.0000% 0.920% 

ALLIANCE BER-SEL AB ALP-I?H N/A 889.0000 18.1100 N/A 16,099.79 0.0000% 0.699% 

SCHRODER GAIA-SIRIOS C EUR-A N/A 222.0000 121.0300 N/A 26,868.66 0.0000% 1.166% 

EBOND N/A 41,052.1900 10.6352 N/A 436,598.25 0.4278% 18.949% 

TOTAL     1,225,318.22  53.180% 
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2. Titluri de participare denominate în AUD          
 

Denumire fond Cod ISIN 

Data ultimei 
şedin ţe în care  

s-a 
tranzac ţionat  

Nr. unit ăţi 
de fond 
deţinute  

Valoare 
unitate de 

fond (VUAN) 
Preţ 
pia ţă 

Curs valutar  
BNR AUD/EUR 

Valoare 
total ă 

Pondere în 
total titluri 

de participare 
ale OPCVM/AOPC 

Pondere 
în 

activul 
total 

al OPC 

        AUD VUAN AUD EUR EUR % % 

SSGA AUSTRALIA INDEX EQTY-C FR0000018111 N/A 235.0000 403.3800 N/A 0.6885 65,269.13 0.0000% 2.833% 

TOTAL             65,269.13   2.833% 
 
3. Titluri de participare denominate în CHF          
 

Denumire fond Cod ISIN 

Data ultimei 
şedin ţe în care 

s-a tranzac ţionat  

Nr. unit ăţi 
de fond 
deţinute  

Valoare 
unitate de 

fond (VUAN) 
Preţ 
piaţă 

Curs valutar  
BNR CHF/EUR 

Valoare 
total ă 

Pondere în  
total titluri 

de participare 
ale OPCVM/AOPC 

Pondere în 
activul total 

al OPC 

        CHF VUAN CHF EUR EUR % % 

UBAM - SWISS EQUITY IC LU0132668087 N/A 207.0000 254.3700 N/A 0.8228 43,325.11 0.0000% 1.880% 

TOTAL             43,325.11   1.880% 
 
4. Titluri de participare denominate în USD          
 

Denumire fond Cod ISIN 

Data ultimei 
şedin ţe în care  

s-a 
tranzac ţionat  

Nr. unit ăţi 
de fond 
deţinute  

Valoare 
unitate de 

fond (VUAN) 
Preţ 
pia ţă 

Curs valutar  
BNR USD/EUR 

Valoare 
total ă 

Pondere în 
total titluri 

de participare 
ale OPCVM/AOPC 

Pondere 
în 

activul 
total 

al OPC 

        USD VUAN USD EUR EUR % % 

XT USA AT0000697081 N/A 160.0000 1,965.3400 N/A 0.7326 230,360.96 0.0000% 9.998% 

INVESCO KOREAN EQUITY FUND C IE0003713199 N/A 1,023.0000 30.5500 N/A 0.7326 22,894.86 0.0000% 0.994% 

BNY MELLON GL-S&P500 ID T-A$ IE0004234583 N/A 88,733.0000 1.7594 N/A 0.7326 114,367.06 0.0000% 4.964% 

AXA ROSENBERG US EN INDX E-A IE0033609615 N/A 6,529.0000 23.9300 N/A 0.7326 114,456.53 0.0000% 4.967% 

PARVEST EQY INDONESIA-I LU0823430599 N/A 50.0000 234.3600 N/A 0.7326 8,584.30 0.0000% 0.373% 

TOTAL             490,663.72   21.295% 
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Evoluţia activului net şi a VUAN în ultimii 3 ani 
 

  An T-2  An T-1  An T 

Activ net 0.00 1,553,218.93 2,299,049.55 

VUAN 0.0000 2,399.6832 2,600.3230 
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Notă 
 
S.A.I. Erste Asset Management S.A. 
Societate administrat ă în sistem dualist 
Str. Uruguay nr. 14 
Bucureşti - Sector 1, România 
Nr. înreg. ORC J40/17060/07.10.2008; CUI RO24566377 
Decizia CNVM nr. 98/21.01.2009; Nr. PJR05SAIR400028 din Registrul CNVM 
Capital social subscris şi vărsat 6.000.000 RON 
Nr. Registru General ANSPDCP: 0017716 
Tel: +40 372 269 999 
Fax: +40 372 870 995 
Mail: office@erste-am.ro 
 
Consiliul de Supraveghere SAI ERSTE Asset Managemen t SA 
Heinz Bednar - Preşedinte al Consiliului de Supraveghere 
Andrew GERBER - Vice-preşedinte al Consiliului de Supraveghere 
Adrianus J.A. JANMAAT - membru al Consiliului de Supraveghere 
Thomas SCHAUFLER - membru al Consiliului de Supraveghere 
Dana Luciana DEMETRIAN - membru al Consiliului de Supraveghere 
  
Directoratul şi Conducerea SAI ERSTE Asset Management SA 
Dragoş NEACŞU - Preşedinte al Directoratului/Director General 
Valentina BEREVOIANU - Director Executiv Financiar 
Roland Claudiu Tamaş - membru al Directoratului 
Alina PICA: Control intern 
  
Ac ţionariat S.A.I. Erste Asset Management S.A.România:  
ERSTE Asset Management GmbH deţine 99.99996% din capitalul social al societăţii 
ERSTE Bank Beteiligungen GmbH deţine 0.00003% din capitalul social al societăţii. 
 
www.erste-am.ro 


